
 

 

Uniwersytet Medyczny 
W Poznaniu 

 

Wiadomości naukowe UMP 
15 maja 2017 r. 

 

Szkolenia 
 

Jak nawiązać skuteczną współpracę z firmą? 
Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty dla pracowników UMP, których celem jest przekazanie 
praktycznej wiedzy dotyczącej sposobów nawiązywania kontaktów biznesowych między 
naukowcami a przedsiębiorcami. 
Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że choć wielokrotnie żyjemy i pracujemy koło 
siebie, obydwa środowiska stosunkowo rzadko podejmują w Polsce współpracę.  
 
Aby przełamać wiele stereotypów, zaprosiliśmy do prowadzenia ww. warsztatów p. prof. Jerzego 
Jankuna z University of Toledo, OH, USA, który podzieli się swoim doświadczeniem w tym zakresie. 
Prof. Jerzy Jankun od wielu lat z sukcesem łączy zamiłowanie do badań podstawowych z praktyką 
kliniczną. Jest uznanym w środowisku amerykańskim urologiem, autorem wielu patentów oraz 
pomysłów na komercjalizację wynalazków. 
Co równie istotne, prowadzący warsztaty zamierza przekazać zebranym aktualne informacje 
dotyczące możliwości aplikowania o środki finansowe na projekty badawcze realizowane przez 
polskie i amerykańskiej jednostki naukowe. 
Warsztaty odbędą się w dniu 26 maja, o godz. 11.00 w sali 2009 Centrum Biologii Medycznej. 
Wstęp wolny. 
 

 

Poszerzmy swój Horyzont. Co nowego w programach europejskich? 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w 
Poznaniu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza organizują na przełomie maja i czerwca cykl 
szkoleń dotyczących programu Horyzont 2020. 
 
Już 30 maja 2017 (wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.15 zapraszamy na szkolenie pt. Ochrona 
własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020. Szkolenie to odbędzie się w Sali Senatu 
Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.  
Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnych  aspektów własności intelektualnej w Programie 
Ramowym UE Horyzont 2020, naświetlenie kwestii dotyczących ochrony utworów (prawa autorskie, 
majątkowe i osobiste), a także obrotu własnością intelektualną. 
 
W dniu 31 maja 2017 (środa) w godzinach od 9.15 do 13.30 w sali 207a Uniwersytetu 
Ekonomicznego przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu odbędą się warsztaty pt. Bazy własności 
przemysłowej w projektach badawczych. 
Planowane do poruszenia zagadnienia to:  przeszukiwanie baz patentowych, pisanie projektu 
patentowego, Europejski Urząd Patentowy – zasięg i tryb wyszukiwania, unijne wzornictwo 
przemysłowe i znaki towarowe.  
 

http://www.utoledo.edu/med/depts/urology/faculty.html


 
Natomiast w dniu 2 czerwca 2017 (piątek) oferujemy Miliony za pomysły! - warsztaty, w czasie 
których zamierza się przybliżyć tematykę Grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na 
twórcze i nowatorskie pomysły badawcze.  
Szkolenie będzie miało miejsce w godzinach od 10.45 do 15.00 w Sali Senatu UAM, Collegium Minus 
przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. 
Na to spotkanie zapraszamy naukowców posiadających co najmniej od 2 lat stopień doktora z 
pomysłem na interdyscyplinarny projekt, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzący do 
ważnych odkryć i przełomowych wyników.  
Tematyka szkolenia będzie obejmowała zasady ubiegania się o granty ERC, rodzaje grantów , sposób 
przygotowania dokumentacji konkursowej, kryteria oceny wniosków.  
 
Szczegółowy program i rejestracja na ww. warsztaty i szkolenia trwa do 26 maja 2017 r. pod 
adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale Szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Osoba do kontaktu Agata Bartoszewska mailto:ab@ppnt.poznan.pl 
  

 

Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza w dniu 5 czerwca 
2017 r. (poniedziałek) w godz. 8.45 - 17.00 na Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej. 
Spotkanie odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (Budynek H, sala 1.54  
ul. Rubież 46 H, 61-612,Poznań) 
 
Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców co najmniej ze stopniem naukowym 
doktora. W czasie spotkania główny nacisk będzie położony na podstawową wiedzę i umiejętności 
konieczne do efektywnego dialogu interdyscyplinarnego.  
 
W szczególności, uczestnicy mogą nauczyć się:  
-przekazywania konceptów naukowych w sposób jasny i prosty,  
-stosowania tych zasad do podania o grant,  
-myślenia w sposób nielinearny,  
-poszerzania horyzontów naukowych poza granice jednej dyscypliny.  
 
Rejestracja: do 24 maja 2017 r. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale Szkolenia.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba do kontaktu Agata Bartoszewska mailto:ab@ppnt.poznan.pl 
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.  
 

 

Kontakt 
 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami  
Karolina Michalak karolinamichalak@ump.edu.pl 
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